PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA 2020
Letos nás vlivem koronavirové pandemie čeká na táboře trochu jiný režim, než jsme zvyklí. Je třeba dodržovat daná
opatření a nařízení. Naší snahou ovšem je, aby si děti tábor užily, a proto ke všemu přistupujeme se zdravým selským
rozumem, ale zároveň samozřejmě myslíme na bezpečnost dětí.

Hygienická opatření
-

-

Prosíme vás, abyste i vy k letošní pandemii přistupovali zodpovědně a cca 14 dní před táborem „hlídali“ stav
vašich dětí a v případně jakéhokoliv příznaku onemocnění nás informovali.
V rámci tábora jsme museli přizpůsobit program – vynechat výlety do měst a obcí, vyhnout se místům s velkou
frekvencí lidí, zrušit veškeré návštěvy na táboře i omezit služby dětí v kuchyni.
Budeme omezovat výjezdy do Bystřice nad Pernštejnem – To s sebou nese i problém s nahráváním fotek na
stránky, které poslední roky nahráváme právě v Bystřici. Na tábořišti nemáme dostatečný signál, řešíme různé
možnosti, ale už teď víme, že nezvládneme nahrávat fotky každý den.
V průběhu tábora bude zvýšený zdravotní dohled nad dětmi a zvýšená hygiena účastníků i každodenní
dezinfekce prostor.
Prosíme, abyste dětem nabalili minimálně 4 roušky! Nemáme možnost je ve velkém vyvařovat.
Je také potřeba posudek od lékaře s datem letošního roku (tj. 2020)
Nová bezinfekčnost aneb čestné prohlášení s datem odjezdu!
V případě podezření na infekční onemocnění účastník neprodleně odjíždí domů. V případě výskytu
onemocnění Covid – 19 bude tábor bezodkladně zrušen.
Prosím přibalte dětem malý ručníček na ruce!

Tábořiště
Jako každý rok i letos se tábor odehraje na našem tábořišti u Bystřice na Pernštejnem, pod zříceninou Aueršperk.
Tábořiště je přírodní, bez elektřiny a tekoucí teplé vody. Děti spí v podsadových stanech po dvou, používají kadiboudy a
polní umývárnu. Účastní se táborového chodu – služba v kuchyni (letos jen příprava surovin, které pak projdou
teplenou úpravou), příprava dřeva, pumpování vody, noční hlídky. Každý rok nám příprava a oprava tábořiště dává
pořádně zabrat. Velmi nám proto pomůže, když byste nám přijeli pomoci na stavěčku v termínu 26. – 28. 6., ať už na
jeden den nebo oba dva dny. Více v emailu ohledně stavěčky.

Složení vedoucích: Mám několik změn oproti loňskému roku
HVLT
Zdravotník
Zásobovače
Kuchař
Programáci
Dokumentarista
Družinoví vedoucí
Další výpomoc

Elis
Ševa + Lucka
Míša
Kiki + Mara
Elis, Tirís, Myška
Hony
Frodo, Michal, Pavel a Zdeněk
Gába, Koudy

Technické informace:
Sraz: v sobotu 1. 8. v 8.30 u klubovny, zde Váš čeká u zdravotníka (Ševa) odevzdání dokumentů, léků atd.:
- čestné prohlášení s datem odjezdu
- potvrzení od lékaře – letošního roku 2020
- kopie kartičky pojišťovny
- případně předepsané léky nebo vitamíny, které dítko užívá (prosím uvést přesné dávkování)
- + kapesné k uložení a dopisy na první den
- Kontrola vší!
*Odevzdejte zdravotníkovi prosím všechny léky, i vitamíny atd.

Kufr s batohem prosím odneste do Avie, která bude stát u klubovny. Dále Vás poprosíme o pomoc s nošením
táborových věcí a jídla. Poté děti čeká úvodní motivace a organizační pokyny na cestu – vojenská zdravotní prohlídka,
vyplnění osobní karty vojáka a dotazníku, první nástup a předání povolávacího rozkazu. Celý program u klubovny je
motivován „odvodem“ vojáků. Dětem připomeneme, že jedeme na vojenskou a zdravotnickou misi do Jižní Koreji a
potřebujeme zdravé, šikovné a odhodlané mediky. Budeme proto rádi, pokud nám pomůžete rozvíjet atmosféru a děti
podpoříte.
Odcházet na vlak budeme po 10. hodině. Na cestu děti budou mít kroj, pohodlné kalhoty, pevnou obuv, roušku!
V malém batůžku pláštěnku, čepici na hlavu, papír a tužku, šátek, dostatek pití a jídlo na celý dne! Po příjezdu do
Bystřice nad Pernštejnem děti čeká 6 km cesta k táboru, tentokrát nepůjdeme přes Bystřici, ale obejdeme ji.
Přepokládaný příchod do tábora je kolem čtvrté hodiny. Po příchodu děti dostanou svačinu v podobě pečiva se šunkou
a sýrem, velké jídlo bude až teplá večeře.

Návrat: v sobotu 15. 8. mezi 16.00 a 18.00 hodinou ke klubovně. Kufry a zavazadla dorazí dříve a bude možné si je
vyzvednout v klubovně. Upřesníme během tábora pomocí dopisu a informací na stránkách.

Telefony:
Elis 737 421 758
Míša 737 890 287 (zásobovač, balíky)
Ševa 731 019 469 (zdravotník) + Lucka 605 728 877 (druhý zdravotník)
Kiki 608 600 582
Volejte prosím jen v případě, pokud je to nutné, ať nezaměstnáváte vedoucí od dětí. Zkuste nejdříve Elis a pak Míšu,
pokud je to zdravotní záležitost, zavolejte rovnou zdravotníkovi. Pokud nezvedáme telefon, voláme pak vždy zpět.
Adresa:
Jméno táborníka
LT Severka
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Prosíme, pište dětem často (klidně i každý den), zvlášť těm nejmladším. Na sraz můžete donést už napsané dopisy na
první dny. Budete–li posílat balíky, myslete i na ostatní táborníky. Všechny balíky na táboře se otevírají společně a
rozdělují všem táborníkům. Buchty máme rádi všichni.
Neposílejte prosím přehnané množství sladkostí, děti dostávají téměř každý den ke svačince nějakou sladkost. Při
posílání buchet, napište sms Elis/Míše, ať víme, že máme jet doopravdy druhý den na poštu 
Stránky tábora: https://www.severka.org/index.php/tabory/tabor-2020/
Na stránkách krom fotek a informací kolem tábora, najdete i vzkazovník pro posílání vzkazů. Budeme se je snažit
dětem číst na nástupech nebo případně pokud, máte vzkaz pro nás vedoucí, pište také. Uvidíme, v jaké frekvenci letos
budeme stíhat nahrávat fotky.
Na táboře mají děti mobily zakázané!!!!
Návštěvy jsou z hygienických důvodů také zakázány, prosím tuto skutečnost dodržujte!!
Kapesné není potřeba mnoho, děti nemají letos skoro žádnou příležitost, kde kapesné utratit. Pokud počasí dovolí,
nakoupíme dětem džusy a budou si je moci od nás zakoupit. Bohatě stačí 50 Kč.

Dobové oblečení:
-

Vojenské dobové oblečení – maskáčové, zelené, černé, hnědé nebo šedé dlouhé i krátké kalhoty. Tričko
v podobných barvách.
Děti v rámci tábora obdrží od nás dvě táborová trička – motivační s hodnostmi a památkové s potiskem.
Fantazii se meze nekladou, pokud máte, můžete přibalit i jiné vojenské vybavení např. helmu, kanady,
vojenská butilka na pití, vesta atd. Jen tentokrát vynechte dětské pistolky a podobné zbraně.
Navíc prosím přibalte bílé tričko, může být staré, roztrhané, vytahané -> využijeme ho k hře

Sháníme aktuálně tyto věci:
- Lékařské bílé pláště
- Plastové autolékárničky
- Oblečení nebo pomůcky McDonald´s
- Obaly od filmů/kinofilmů
- Staré ponožky na hadrové koule.
- Obvazový nebo jiný zdravotní materiál

Vybavení: upřesnění
Viz. seznam věcí v propozicích
Pozor na:
Zavazadla: kufr, batoh a batůžek; Více zavazadel prosím dětem nebalte, nevlezou se jim do stanu.
 Kufr – nezapomínejte na výšku kufru, kufr je uložený pod postelí. Z loňského roku se nám osvědčili
podlouhlé plastové bedny Ikea (78 x 56 x 18 cm) - https://www.ikea.com/cz/cs/p/samla-krabicetransparentni-00130129/, které jsou průhledné, a tudíž děti mají lepší přehled o tom kde, co mají, a navíc
brání vlhkosti a neplesnivý. Na cestu připojte klipy, gumičky nebo izolepu na držení. Cestovní tašky jsou
nepraktické, děti v nich neudrží pořádek a často vlhnou.
 Batoh na puťák - přiměřený batoh pro věk dítka na dvojdenní výlet. Důležité, aby měl batoh bederák! Na
cestu je dobré do něj zabalit neforemné věci jako spacák, karimatka, ešus atd.
 Batůžek na cestu
Spaní
 Je potřeba deka nebo prostěradlo na matraci - Přes celou postel!!!! (180 x 50 cm) – ne 50 x 80 cm
 Spacák - Noci jsou chladné, teplý spacák je potřeba!!! Můžete nabalit i dva tenčí spacáky, případně deku
navíc. Pro menší děti je ideální k pyžamu jim dát spací mikinu, ať vědí, že mikina je také na spaní.
Boty
 Potřeba jsou pevné boty (pohory) na puťák nebo do špatného počasí. Plátěné tenisky se hodí akorát na teplé
dny, přibalte dětem i pevnější botasky. Pohory rozchozené, nové neochozené jsou k ničemu!
 Dále ať mají děti holínky, sandály (Ne jenom nazouváky kroksy).
Ostatní
- Ešus stačí jeden díl + víčko, hrnek s oušek a lžička na provázku -> ideálně vše podepsané!
- Láhev na vodu 2x, víčka navíc nejlépe
- Krabička nebo pytlík na sladkosti (podepsané!). Sladkosti v přiměřeném množství.
- Pláštěnka s kapucí minimálně 2x
- Teplé oblečení – večery jsou chladné, nebojte se přibalit i punčocháče nebo termoprádlo
- Plátěné pytlíky (na spodní prádlo – čisté, špinavé, hygienu, drobnosti), nezapaří se jak igelitové
- Sanitární den – eko prací prostředky, kolíčky na prádlo, šicí potřeby – i malí
- Na drobné věci např. spodní prádlo, hygienu, tábornické pomůcky aj. prosím pořiďte dětem různé plátěné
pytlíky, boxy, kapsáře apod. Pohled do stanu, kde se neustále válí hromada drobností, není pěkný a také
děti jsou z toho nešťastné. Děti takto snáze udrží pořádek ve věcech. Šikovné plátěné pytlíky a látkové
krabičky
prodává
např.
Ikea.
-https://www.ikea.com/cz/cs/p/angelaegen-krabice-barevna50417949/;https://www.ikea.com/cz/cs/p/stuk-krabice-s-prihradkami-bila-seda20364004/;https://www.ikea.com/cz/cs/p/rensare-taska-na-obleceni-sada-3-ks-vzor-kostka-seda-cerna30432502/;https://www.ikea.com/cz/cs/p/rensare-taska-na-obleceni-s-prihradkou-vzor-kostka-bila00446652/
- Nejlepší je látkový kapsář na bočnici stanu – pruh asi 150 - 170 x 30 cm.
- Ramínko na kroj
- Pokud máte staré úterky nebo hadry, budeme rádi.
- Ručníček na umývání rukou!
- Zpěvník! – pokud už dětí mají

- Bílé nebo světlé tričko na hru!
Kroj i trička můžete zakoupit v klubovně  Ke kroji prosím vhodné kalhoty rozumné barvy, ne tepláky, legíny či
šusťáky. Vhodné jsou maskáče, staré rifle, outdoorové kalhoty, pevné kraťasy!

